9 TEHNOLOGIJ ZA CELOSTNE REŠITVE
Iskra ISD je skupina podjetij, ki svojim kupcem iz avtomobilske, elektro in drugih industrij dobavlja posamezne
komponente in sestave. Na eni lokaciji združujemo devet tehnologij, ki jih povezujemo v hibridne rešitve – več
materialov združenih v eni komponenti.
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Več kot 60 odstotkov prihodkov skupine Iskra ISD predstavlja izvoz.
Največ kupcev prihaja iz avtomobilske industrije, pri čemer je vse
več novih projektov povezano z elektrifikacijo, zmanjševanjem
okoljskih izpustov, komponentami za elektromotorje in
baterijskimi rešitvami.
Z investicijami vlagamo v najnovejše tehnologije in strojne
parke v vseh naših podjetjih v skupini Iskra ISD. Del skupine
je tudi Iskra PRO, kjer proizvajamo stroje in naprave,
namenjene avtomatizaciji proizvodnih procesov in v lastni
orodjarni izdelujemo livarska orodja ter orodja za brizganje
plastike za potrebe podjetij v skupini Iskra ISD.
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ZAKAJ ISKRA ISD?
Naši zaposleni so glavni razlog, da smo na
uspešni poti že več kot 75 let. Navdušeni smo
nad tehnologijo, cenimo inovativen duh in
spodbujamo sodelovanje med zaposlenimi.
Gradimo skupnost različnih strokovnjakov, izvajamo
in spodbujamo temeljne vrednote podjetja, da
ustvarimo in ohranjamo izjemno kulturo podjetja.

NUDIMO:
• Dinamično in prijetno delovno okolje – Predani smo ohranjanju lojalnih odnosov.
• Uporaba najnovejših tehnologij in strojne opreme – V zadnjih 5 letih vlagamo v novo strojno opremo
in avtomatizacijo več kot 10% letne prodaje.
• Izobraževanje in usposabljanje za dodatna znanja ter karierni razvoj - Z nenehno poslovno in strokovno
rastjo omogočamo odlične možnosti za osebno rast in karierni razvoj na različnih poklicnih področjih.
• Mentorski proces - Vse novo zaposlene skozi proces uvajanja vodijo izkušeni mentorji, ki delijo strokovno
in tehnološko znanje ter najboljše prakse.
• Vključevanje mladih generacij - S programi vajeništva, počitniškim in študentskim delom
ter štipendijami mladim olajšamo prehod iz učilnic v delovno okolje.

OMOGOČAMO:
• Zaposlitve (strojnim tehnikom, tehnikom mehatronike, orodjarjem,
CNC operaterjem, inženirjem strojništva in mehatronike)
• Opravljanje šolske prakse in vajeništva (strojni tehnik / orodjar,
elektrotehnik / elektrikar, tehnik mehatronike, tehniška gimnazija)
• Počitniško ali študentsko delo
• Kadrovsko štipendiranje

KONTAKT
Če vas zanima redna zaposlitev, opravljanje šolske
prakse, počitniško ali študentsko delo ter kadrovsko
štipendiranje v skupini Iskra ISD, vas vabimo, da
nam posredujete vašo prošnjo skupaj s kratkim
življenjepisom.

ISKRA ISD D.O.O.
SAVSKA LOKA 4
4000 KRANJ
TEL.: 04 20 76 744
E: kadri@iskra-isd.si
WWW.ISKRA-ISD.COM

